Divendres 5

Dijous 4

Dimecres 3

Dimarts 2

Dilluns 1

PROGRAMA

Aula 025V
Xerrada: “Mart, ....... tenim un problema: de la Internet d’avui a la
Internet Interplanetària”, a càrrec del professor Josep Yúfera
Aula 025V
Xerrada: “Els Vols no Tripulats: present i futur”, a càrrec de la
professora Cristina Barrado
Aula 025V
Xerrada: “Innovació, idees i patents. El procés de creació”, a
càrrec d’Antoni Elias (Departament de Teoria del Senyal i la
Comunicació) i Joan Vinyals (Departament d’Organització
d’Empreses)

Aula 025V
Xerrada: “Futur i Innovació: la realitat augmentada”, a càrrec de
la professora Dolors Royo
Aula 025V
Xerrada: “Smart Cities: les ciutats intel.ligents”, a càrrec del
professor Carles Gómez Montenegro

10:00h a 11:30h

Aula 025V
Benvinguda a càrrec de Margarida Espona, sotsdirectora de
l’EETAC i coordinadora del Tast de Ciència Aerotelecom

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

11:30 a 12:00

Aula 226 (Professorat)
Aplicació
pràctica:
“Robots,
autòmats i altres enginys per
treballar ciència i tecnologia a
l’aula”, a càrrec de Marcos
Quílez, sotsdirector de l’EETAC.

Aula 028a
Aplicació pràctica:” creem un sistema de comunicació, a càrrec de
Rafael Vidal i Josep Yúfera
Aula 027 (Laboratori Aeronàutica)
Aplicació pràctica: Volem! Pràctica en el simulador de vol, a càrrec de
Pau Sendra, estudiant de l’EETAC
Aula
021B Aula 023 ESAB Aula 002 ESAB
(Estudiants
+ (professorat)
A
les
13:40h:
professorat que ho Reflexió i debat: Com Cloenda de l’activitat
desitgi)
apropar la ciència i la “Un Tast de Ciència,
Aplicació pràctica: tecnologia
un
Tast
de
a Tecnologia”, a càrrec
Taller
sobre universitària
innovació
i secundària, a càrrec de Daniel López,
emprenedoria: de la de Daniel López i (delegat del rector de
la UPC al Campus),
idea al producte, a Lourdes Reig
Lourdes
Reig
càrrec d'Antoni Elias
(directora de l’ESAB)
i Joan Vinyals
i Margarida Espona
(sotsdirectora
de
l’EETAC)

Aula 028a (Estudiants)
Aplicació pràctica: “Sensors,
robots, control remot.... Què fem
a l’EETAC en aquest àmbit?”, a
càrrec de Norbert Nebra i Santi
Pérez, estudiants del MASTEAM.

Aula 028a
Aplicació pràctica: Aplicacions mòbils de realitat augmentada amb
localització basada en GPS i processat d’imatge

12:00h a 14:00h

